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Školský vzdelávací program „Potulky svetom, s láskou k deťom“ je základným kurikulárnym 

dokumentom Cirkevnej materskej školy Jána Krstiteľa a riadi sa požiadavkami Zákona č. 

245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov a Štátnym vzdelávacím programom pre predprimárne vzdelávanie v materských 

školách.  

Cirkevná materská škola Jána Krstiteľa ideovo nadväzuje na Cirkevnú základnú školu 

Jána Krstiteľa v Partizánskom a poskytuje deťom plynulú adaptáciu na zmenené školské 

prostredie. Zároveň ich dôkladne pripravuje na úspešné absolvovanie školskej dochádzky. 

1. Názov školského vzdelávacieho programu 
 

Potulky svetom, s láskou k deťom je názov školského vzdelávacieho programu 

Cirkevnej materskej školy Jána Krstiteľa (ďalej len „materská škola“), ktorý vyjadruje jej 

hlavné poslanie: vytvoriť bezpečné, podnetné, rozmanité, hravé prostredie pre deti, kde budú 

nenásilnou, prirodzenou a hravou formou objavovať svet a uspokojovať svoju prirodzenú 

túžbu po poznaní. Tento zámer vyjadruje prvá časť názvu, „Potulky svetom“. Evokuje to, čo 

charakterizuje detské učenie a vnímanie sveta – prirodzenosť, zvedavosť, nenásilnosť a 

zároveň prostredie bohaté na rôznorodé podnety. Druhá časť názvu, „s láskou k deťom“, 

odráža skutočnosť, že dieťa sa najlepšie plnohodnotne rozvíja v priateľskom a bezpečnom 

prostredí, plnom rešpektu a vzájomnej úcty, kde sú jasne stanovené hranice. V rámci nich 

dieťa koná slobodne, čím napreduje rýchlejšie ako po intelektuálnej, tak aj po osobnostnej 

stránke. Výsledkom tohto súladu je výchova k harmonickej osobnosti, intelektuálne zdatnej 

a zároveň osobnostne vyzretej.  

2. Vymedzenie vlastných cieľov a poslania výchovy a vzdelávania 

 

Misiou materskej školy je za pomoci aktívnej spolupráce s rodičmi vychovávať a 

vzdelávať deti k samostatnosti, zodpovednosti a charakteru. Kladieme dôraz na rozvíjanie 

kritického myslenia, samostatnosti ako aj tímovej práce, vzájomného rešpektu, dôkladnej 

príprave detí na školské prostredie a zaradenie do života v spoločnosti.Výchova a vzdelávanie 

v materskej škole prebieha v duchu kresťanských biblických hodnôt.  

Pri tvorbe vlastných cieľov a poslaní výchovy a vzdelávania sme vychádzali z cieľov 

ustanovených v štátnom vzdelávacom programe a z cieľov ustanovených v školskom zákone. 

Uvedené ciele vznikli po vzájomnej diskusii pedagogických zamestnancov materskej školy 

s pedagógmi Cirkevnej základnej školy Jána Krstiteľa v Partizánskom, na ktorú materská 

škola ideovo nadväzuje, po rozhovoroch s rodičmi a prihliadajú na súčasnú spoločenskú 

situáciu, trendy a z toho vyplývajúcu potrebu výchovy detí nielen k intelektuálnej zdatnosti, 

ale aj k ich osobnostnému rozvoju. 
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Vlastné ciele materskej školy: 

 Podporovať harmonický rozvoj osobnosti dieťaťa po všetkých stránkach, pretože pre 

úspešný, kvalitný a naplnený život je potrebná nielen intelektuálna zdatnosť, ale aj 

harmonická, vyrovnaná a duchovne vyspelá osobnosť, disponujúca morálnymi 

hodnotami a cnosťami. 

 Rozvíjať u detí cnosti, ktoré sú v súlade s ich citlivým obdobím predškolského veku: 

poriadok, úprimnosť, poslušnosť, zodpovednosť, trpezlivosť, pracovitosť, 

veľkorysosť, statočnosť. 

 Viesť deti k osobnému vzťahu k Bohu a kresťanskej viere. 

 Viesť deti k súcitu a empatii, rešpektu a úcte k sebe samému a zároveň k druhým 

ľuďom. 

 Upevňovať u detí pozitívne charakterové vlastnosti, hodnoty a morálne usudzovanie. 

 Úzko spolupracovať s rodičmi a vďaka tomu viesť dieťa v rodine aj v materskej škole 

rovnakým smerom s ohľadom na jeho osobitosti. 

 Podnecovať deti k efektívnej komunikácii, vďaka ktorej dokážu vyjadriť svoje 

potreby, pocity a zároveň rešpektovať potreby iných. 

 Viesť deti k samostatnému riešeniu kritických situácií. 

 Smerovať deti k efektívnej práci s technológiami a k tomu, aby dokázali využiť ich 

potenciál a zároveň kriticky vedeli  zhodnotiť prípadné úskalia. 

 Hravou formou učiť deti spoznávať národné tradície, zvyky, kultúru a kresťanské 

sviatky. 

 Podporovať samostatnosť detí v samoobslužných činnostiach, v praktických 

zručnostiach, hygienických návykoch, udržiavaní poriadku. 

 Zapájať deti do príprav na jednotlivé činnosti v materskej škole, a tým podporovať ich 

prirodzený záujem o každodenný praktický život a aktivity v ňom. 

 Upevňovať v deťoch lásku a úctu k prírode, životu a všetkému živému a viesť ich 

k starostlivosti o životné prostredie. 

 Upevňovať v deťoch zdravý životný štýl – zdravá strava, pohyb, psychohygiena, 

otužovanie, odolnosť voči záťaži a stresu. 

 Podporovať deti v prirodzenej túžbe po pohybe, systematicky rozvíjať ich schopnosti 

v oblasti hrubej motoriky. 

 Rozvíjať kreativitu, fantáziu, vnútornú predstavivosť, estetické vnímanie a schopnosti 

vizuálne komunikovať. 

 Dosiahnuť optimálnu kognitívnu, senzomotorickú a sociálno-emocionálnu úroveň 

dieťaťa ako predpoklad pre úspešné školské vzdelávanie a život v spoločnosti.  

 Podporovať nadanie, osobnosť a individualitu každého dieťaťa. 
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3. Vlastné zameranie materskej školy 

 

Cirkevná materská škola Jána Krstiteľa je škola rodinného typu –  miesto, kde sa 

snažíme, aby sa deti cítili ako doma. Vytvoreniu priateľskej a rodinnej klímy napomáha aj 

veľkosť materskej školy. Školu tvoria 2 triedy s menším počtom detí, čo umožňuje vzájomne 

sa dobre poznať. Prvoradý je priateľský, láskavý, rešpektujúci prístup k deťom a bezpečné, 

podnetné a rozmanité prostredie. Vychádzame pritom z vývinových špecifík predškolského 

veku a rešpektujeme psychomotorickú vyspelosť a odlišnosti každého dieťaťa. Spojením 

rešpektujúceho prístupu k deťom (podľa konceptu Rešpektovať a byť rešpektovaný, Kopřiva 

a kol., 2015)
1
 a použitím inovatívnych metód vo vyučovacom procese túžime docieliť, aby sa 

každé dieťa mohlo rozvíjať v súlade so svojimi potrebami, bez nátlaku, kritiky, porovnávania 

či súperenia. Takto môže naplno rozvinúť svoj potenciál. Aktívne spolupracujeme s rodičmi, 

aby prístup k dieťaťu v materskej škole a v domácom prostredí bol jednotný a maximálne 

ohľaduplný k jeho jedinečnosti a špecifikám. Kresťanská identita materskej školy je jedným z 

jej základných pilierov. Náboženské vedenie v materskej škole je slobodné a rešpektujúce, 

prebieha v súlade so základnými princípmi katolíckej viery. Primárnym cieľom materskej 

školy je vzdelávať a vychovávať deti v radostnej a priateľskej atmosfére, v duchu cností 

a kresťanských hodnôt. Materská škola vznikla na základe záujmu širokej verejnosti, no 

predovšetkým rodičov a pedagógov Cirkevnej základnej školy Jána Krstiteľa. Z pohľadu 

pedagogickej praxe v tejto škole vzišla potreba vzniku materskej školy, ktorá bude ideovo, 

koncepčne a metodicky zjednotená s existujúcou cirkevnou základnou školou. Je preto 

vytvorená veľmi úzka spolupráca medzi týmito dvomi inštitúciami.  

Materská škola poskytuje plynulú a prirodzenú adaptáciu na zmenené – školské 

prostredie a pripravuje svojich absolventov po všetkých stránkach na podmienky v škole.  

Základné piliere materskej školy: 

 Rodina a rodinné prostredie 

 Formovanie charakteru a kresťanský rozmer 

 Inovatívne metódy 

Špecifiká materskej školy: 

 Rešpektujúci prístup 

 Príroda a zdravý životný štýl 

 Citlivosť k detskému vývinu a senzitívnym obdobiam, raná stimulácia detí 

 

                                                           
1
 KOPŘIVA, Pavel a kol. 2015. Respektovat a být respektován. Bystřice pod Hostýnem : Spirála, 2015. 286 s. 

ISBN 978-80-904030-0-0. 
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3.1 Základné piliere 

 

RODINA A RODINNÉ PROSTREDIE 

 Prirodzeným prostredím pre výchovu a vzdelávanie dieťaťa je rodina. Preto je naším 

cieľom veľmi úzko spolupracovať a komunikovať s rodičmi. Vďaka tomu dokážeme  

pre každé dieťa vytvoriť individuálny prístup, ktorý bude viesť k harmonickému 

a vyrovnanému rozvoju dieťaťa ako v rodine, tak aj v materskej škole. Tento cieľ 

realizujeme prostredníctvom pravidelných individuálnych konzultácií s rodičmi. 

 Vytvárame pre deti miesto, kde sa cítia bezpečne, kde môžu mať istotu, že sú s láskou 

prijímané, kde môžu prežívať všetky svoje emócie a sú pochopené a rešpektované. 

Len v bezpečnom prostredí sa môže detská osobnosť a intelekt naplno rozvíjať. 

 Do života materskej školy pozývame aj rodičov, ktorí spolupracujú na rôznych 

projektoch, aktívne sa zapájajú do života v materskej škole a spoločne organizujeme 

rozličné rodinné podujatia.  

 

FORMOVANIE CHARAKTERU A KRESŤANSKÝ ROZMER  

 Podporovaním dobrých návykov správania rozvíjame u detí jednotlivé cnosti, ktoré 

vedú k budovaniu dobrého charakteru.  

 Sprevádzame dieťa na jeho ceste ku charakternej osobnosti, ktorá: 

- Si uvedomuje, čo potrebuje pre svoj naplnený život (MÚDROSŤ). 

- Vie, akým spôsobom to dosiahne (ZODPOVEDNOSŤ, TRPEZLIVOSŤ, 

PRACOVITOSŤ). 

- Uvedomuje si, že na svojej ceste za úspechom nikdy nie je sama (POKORA). 

- Nebojí sa v každej situácií povedať ako sa cíti a aký má názor (ODVAHA, 

ÚPRIMNOSŤ). 

- Tento svoj názor vyjadruje s REŠPEKTOM A ÚCTOU aj napriek tomu, že 

s druhým človekom nesúhlasí. 

- Rešpektuje a ctí si druhých ľudí, aj napriek tomu, že majú odlišné názory 

a prežívanie = dokáže rešpektovať fakt, že jeho sloboda sa končí tam, kde sa 

začína nesloboda druhého človeka (VEDOMIE VLASTNÝCH HRANÍC). 

- Vie sa vžiť do situácie druhého človeka a vďaka tomu mu pomôcť (EMPATIA, 

SÚCIT). 

 Kresťanské formovanie pomáha deťom získavať a rozvíjať morálne usudzovanie, 

dobré návyky správania a získavať vlastnosti, vďaka ktorým môžu v budúcnosti viesť 

kvalitný a plnohodnotný život. 

 Vytvárame prirodzenú kresťanskú kultúrnu atmosféru, ktorá je súčasťou 

každodenného programu – modlitba ráno, pred jedlom a po jedle, slávenie 

a spoznávanie kresťanských sviatkov, osvojovanie si kresťanských hodnôt a cností. 

 

 



8 
 

INOVATÍVNE METÓDY 

 Prvým predpokladom efektívneho učenia sa je vytvorenie bezpečného prostredia. 

 Vo výučbe aplikujeme okrem tradičných aj inovatívne metódy vzdelávania, napr. 

Hejného metóda pri vyučovaní základných matematických operácií pre predprimárne 

vzdelávanie. 

 Využívame hru ako základný prostriedok výchovy a vzdelávania. 

 Uplatňujeme aktivizujúce metódy, metódy zážitkového učenia s dôrazom na 

experimentovanie a bádanie, na získavanie a uplatňovanie vlastných skúseností. 

Využívame metódy zmyslového a experimentálneho učenia. 

 Do vyučovacieho procesu často zaraďujeme hudobno-pohybové hry, hry na rozvíjanie 

hrubej a jemnej motoriky, množstvo aktivít na rozvíjanie kreativity, fantázie 

a estetického a hudobného cítenia, detské piesne, slovenské ľudové piesne, 

dramatizáciu príbehov a rozprávok. 

 Podporujeme aktivity na rozvíjanie reči a pregramotných kompetencií (vytváranie 

vlastných časopisov, maľované čítanie ...), možnosť tráviť čas v čitateľskom kútiku, 

recitácie básní atď. 

 Využívame inovačné metódy socio–emocionálnej výchovy (psychologická podpora 

detí, samoorganizovanie činností deťmi, interakčné cvičenia, riešenie konfliktov atď). 

 Pri práci s deťmi využívame moderný psychologický prístup založený na efektívnej 

komunikácii, učení sa vzorom, vzájomnej dôvere a bezpodmienečnom prijatí, čoho 

výsledkom je plnohodnotné rozvíjanie osobnosti po všetkých stránkach.  

 Snahu a pokrok detí oceňujeme spätnou väzbou, ktorá podporuje pravdivý a pozitívny 

obraz o sebe samom. 

 

3.2 Špecifiká materskej školy 

 

REŠPEKTUJÚCI PRÍSTUP 

 Prístup k deťom = základný kameň našej práce, stojí nad všetkým a je predpokladom 

nášho úspechu. 

 Vychádzame z presvedčenia, že ak sa má dieťa stať harmonickou, sociálne a emocionálne 

zrelou, plnohodnotnou bytosťou, potom potrebuje vo svojom okolí dospelých ľudí, ktorí 

disponujú danými vlastnosťami a pôsobia pre dieťa ako vzor. Naše cnosti a hodnoty 

prenášame smerom k deťom nielen tým, že im o nich rozprávame, ale hlavne tým, že tak 

žijeme a konáme. Deti primárne vnímajú to, ako sa k nim správajú ich rodičia a dospelé 

vzory. Práve tak sa oni potom budú správať k svojmu okoliu. Preto je prístup k deťom 

základným kameňom našej práce.  

 V materskej škole pristupujeme k deťom v súlade s moderným a detailne prepracovaným 

psychologickým prístupom, ktorý sa v súčasnosti osvedčuje ako veľmi efektívna cesta  

výchovy detí k harmonickým, slobodným, zodpovedným, empatickým a plnohodnotným 

bytostiam, ktoré rešpektujú samé seba a svoje potreby a zároveň dokážu rešpektovať 
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a ctiť druhých ľudí. Tak ako sa my správame k deťom, tak sa oni budú správať k nám 

a k celému svetu. 

 Základná myšlienka: Dieťa vnímame od samotného narodenia ako plnohodnotnú 

jedinečnú bytosť so všetkými vlastnosťami a schopnosťami, ktoré si v sebe nesie. 

Potrebuje kreatívne, bezpečné prostredie, aby jej potenciál mohol byť naplnený a mohla 

sa plne rozvíjať. 

 Plnohodnotné, bezpečné prostredie = prostredie, kde sa dieťa cíti bezpečne a isto 

v zmysle, že môže slobodne prežívať svoje emócie, vyjadriť svoj názor, nebude 

ponižované, kritizované, ale pochopené. 

 K dieťaťu pristupujeme s maximálnym rešpektom a úctou, zohľadňujúc jeho 

individualitu. 

 Deti neporovnávame, lebo si uvedomujeme, že každé dieťa vyniká v niečom inom, 

a preto porovnávanie úplne stráca význam a pôsobí na deti skôr frustrujúco a negatívne. 

Z rovnakého dôvodu sa snažíme vyhnúť súpereniu. 

 Spoločne s deťmi stanovujeme presne definované hranice, ktoré umožňujú deťom 

pochopiť, kde sa končí ich sloboda a tak si uvedomiť, čo znamená úcta a rešpekt k iným 

ľuďom. V rámci hraníc sa deti rozvíjajú slobodne. 

 Používame efektívne spôsoby komunikácie podľa koncepcie rešpektujúceho prístupu 

(Kopřiva a kol, 2015). 

 

Túto koncepciu uplatňujeme v materskej škole a snažíme sa spolupracovať s rodičmi, 

aby v domácom prostredí uplatňovali rovnaké princípy. 

 

PRÍRODA A ZDRAVÝ ŽIVOTNÝ ŠTÝL 

 Podporujeme častý pobyt s deťmi vonku, vedieme ich ku vzťahu k prírode a úcte ku 

všetkému živému. Záleží nám, aby pochopili, že človek je súčasťou prírody a že ju 

treba chrániť. 

 Veľa edukačných ako aj praktických činností vykonávame priamo v prírode: pozitíva 

pobytu na čerstvom vzduchu, praktické učenie sa zážitkom priamo v teréne, 

posilňovanie imunity. 

 S deťmi vytvárame vlastnú záhradku, kde si môžu pestovať zeleninu, prípadne ovocie 

a kvety.  

 Starostlivosť o zdravie je súčasťou uvedomelého človeka, preto v deťoch upevňujeme 

zvyky súvisiace so zdravým stravovaním, pohybom a potrebou psychohygieny už 

v materskej škole. Vedieme deti k spoločnej príprave zdravších alternatív sladkostí a 

pod. 

 Podporujeme pohyb detí rôznorodými pohybovými, hudobno–pohybovými 

a dramatickými aktivitami, ktoré budú rešpektovať ich psychomotorickú vyspelosť.  
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CITLIVOSŤ K DETSKÉMU VÝVINU A SENZITÍVNYM OBDOBIAM, RANNÁ 

STIMULÁCIA DETÍ  

 K deťom pristupujeme s rešpektom k ich vývinovým špecifikám, rešpektujeme ich 

individuálnu psychomotorickú úroveň, senzitívne obdobia predškolského veku 

a individuálne osobitosti každého dieťaťa. 

 Rozvíjame u detí cnosti, ktoré sú charakteristické pre citlivé obdobie jednotlivých 

vekových kategórií.  

 Snažíme sa o komplexný rozvoj osobnosti dieťaťa a náš prístup konzultujeme 

s rodičmi.   

 Do výučby zaraďujeme Program ranej stimulácie, ktorý využíva moderné poznatky 

z neuropsychológie. Deti sa učia formou zábavy a hier, aby aktivity vyvolávali 

pozitívne emócie a radostné zážitky. Ide o komplexnú a pozitívnu stimuláciu vývinu 

detí. 

 

4. Stupeň vzdelania, ktorý sa dosiahne absolvovaním školského  

    vzdelávacieho programu 

 

Absolvovaním posledného ročníka vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v 

materskej škole získa dieťa predprimárne vzdelanie. Dokladom o získanom vzdelaní je 

Osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania, ktoré vydáva materská škola počas 

slávnostnej rozlúčky predškolákov na písomnú žiadosť zákonných zástupcov dieťaťa. 

Rozlúčka s  predškolákmi sa uskutočňuje ,,Školskou slávnosťou „ spravidla počas posledného 

týždňa školského roka. 

5. Dĺžka dochádzky a formy výchovy a vzdelávania 
 

Dĺžka dochádzky: od 1 do 4 rokov, štandardne 3 roky.  

Do materskej školy sa prijíma dieťa, od troch do šiestich rokov, výnimočne je možné 

prijať dieťa od dvoch rokov. Do materskej školy sa prijíma dieťa, ktoré dovŕšilo šesť rokov 

a bol mu odložený začiatok plnenia povinnej školskej dochádzky, alebo mu bolo dodatočne 

odložené plnenie povinnej školskej dochádzky. 

Forma výchovy a vzdelávania: celodenná, poldenná. 

6. Učebné osnovy  

 

          Učebnými osnovami školského vzdelávacieho programu sú vzdelávacie štandardy 

vzdelávacích oblastí Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie v 

materských školách, ktorý schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu 
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Slovenskej republiky dňa 6. júla 2016 pod číslom 2016-17780/27322:1-10A0 

s platnosťou od 1. septembra 2016. 

 

6.1 Východiská plánovania výchovy a vzdelávania v materskej škole 

 

Význam plánovania v materskej škole spočíva v zámernom, cieľavedomom 

a systematickom plánovaní výchovno-vzdelávacej činnosti rešpektujúcej vekové zvláštnosti 

a individuálne osobitosti detí. Pri plánovaní pedagogickí zamestnanci vychádzajú zo 

všeobecne platných zásad plánovania výchovno-vzdelávacej činnosti. 

Plánovanie výchovno-vzdelávacej činnosť v materskej škole je realizované 

nasledovne: 

 Plánovanie je spoločnou činnosťou pedagógov v jednej triede.  

 Časové trvanie, na ktoré sa plán výchovno-vzdelávacej činnosti spracúva, každoročne 

odsúhlasuje pedagogická rada na začiatku šk. roka.  

 Prvá pedagogická rada tiež odsúhlasuje, ktoré súčasti budú plány výchovno-

vzdelávacej činnosti v každej triede obsahovať.  

 Každý plán výchovno-vzdelávacej činnosti nevyhnutne obsahuje výkonové štandardy 

vzdelávacích oblastí Štátneho vzdelávacieho programu (ŠPV).  

 Po vzájomnej porade a dohode pedagógov pracujúcich v jednej triede týždenný 

výchovno–vzdelávací plán vypracuje pedagóg rannej zmeny. Dvojtýždňové, či 

mesačné plány vypracovávajú pedagógovia jednej triedy spoločne.  

 Pri plánovaní aktivít pedagógovia vychádzajú z výkonových štandardov daných ŠVP, 

ktoré prispôsobujú potrebám a schopnostiam detí, aktuálnej situácii a možnostiam 

materskej školy. 

 V rámci plánovania dochádza k vzájomnému prepájaniu vzdelávacích oblastí (VO) 

a k integrácii vzdelávacích štandardov VO. 

 Výchovno-vzdelávaciu činnosť pedagóg plánuje tak, aby bol každý deň naplnený 

tvorivými aktivitami a činnosťami, rôznymi pozitívnymi zážitkami a prežívaním. 

Poskytuje dieťaťu možnosť zakúsiť radosť z objavenia niečoho nového, či nadšenie 

zo svojho osobného pokroku v určitej činnosti a zručnosti.  

 Plánovanie realizujeme podľa  tematických celkov kooperujúcich s ročnými 

obdobiami a sviatkami. Každý tematický celok je rozdelený do podtém, ktorým sa 

venujeme jeden podľa potreby i viac týždňov. 
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7. Zabezpečenie výchovy a vzdelávania deti so špeciálnymi výchovno- 

    vzdelávacími potrebami 

 

          Dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami je dieťa, u ktorého je potrebné 

zabezpečiť ďalšie zdroje na podporu efektívnej výchovy a vzdelávania. Vytvárať deťom vo 

všetkých organizačných formách špecifické podmienky pre ich úspešné vzdelávanie a 

uspokojovanie ich špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb  

 

            Špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby sú u dieťaťa diagnostikované školským 

zariadením výchovného poradenstva a prevencie. Špeciálnou výchovno-vzdelávacou potrebou 

je požiadavka na úpravu podmienok (obsahu, foriem, metód, prostredia a prístupov) vo 

výchove a vzdelávaní pre dieťa. Špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby vyplývajú zo 

zdravotného znevýhodnenia alebo nadania alebo vývinu dieťaťa v sociálne znevýhodnenom 

prostredí, zohľadnenie ktorých mu v materskej škole zabezpečí rovnocenný prístup k 

vzdelávaniu a primerané začlenenie do spoločnosti.  

 

            Primeraný rozvoj schopností alebo osobnosti ako aj dosiahnutie primeraného stupňa 

vzdelania realizujeme podľa vzdelávacieho programu pre deti so zdravotným znevýhodnením, 

ktorý schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky dňa 15. 

mája 2017 pod číslom  2017-2127/20564:14-10G0 s platnosťou od 1. septembra 2017.   

 

8. Vyučovací jazyk     

 

            Vyučovacím jazykom materskej školy je slovenský jazyk.  

9. Spôsob a podmienky ukončovania a vydávanie dokladu o získanom     

    vzdelaní 

 

             Predprimárne vzdelávanie získa dieťa absolvovaním posledného ročníka 

vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v materskej škole. Spravidla v školskom roku, 

v ktorom do 31. augusta dosiahne šiesty rok veku a dosiahne školskú spôsobilosť.          

 

             Predprimárne vzdelávanie môže dieťa ukončiť aj vtedy, ak nedovŕšilo šiesty rok veku, 

ale podľa vyjadrenia príslušného centra pedagogicko-psychologického poradenstva 

a prevencie a všeobecného lekára pre deti a dorast môže plniť povinnú školskú dochádzku 

(predčasné zaškolenie dieťaťa na žiadosť rodičov).  
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            Dokladom o získanom vzdelaní je „Osvedčenie o absolvovaní predprimárneho 

vzdelávania“ (§16 ods. 1 a 2, §18 ods. 2a)  zákon č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní – 

(školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Osvedčenie o absolvovaní 

predprimárneho vzdelávania je deťom slávnostne odovzdané v deň rozlúčky s materskou 

školou. 

10. Materiálno- technické a priestorové podmienky 

 

Cirkevná materská škola Jána Krstiteľa je novovznikajúcou materskou školou, preto 

predpokladáme postupný, plynulý nárast počtu žiakov. Materská škola má k dispozícii dve 

triedy. Obe miestnosti sú zariadené efektívne a premyslene tak, aby slúžili v čase denných 

aktivít ako plnohodnotné herne a v čase oddychu ako spálne, ktoré budú umožňovať kvalitný 

a nerušený oddych.  

V materskej škole sa ďalej nachádzajú: 

 sociálne zariadenia a umyváreň, ktoré spĺňajú požiadavky stanovené vo všeobecne 

záväzných predpisoch, 

 šatňa, 

 výdajňa stravy, 

 miestnosť pre učiteľky a riaditeľku, pre stretnutia s rodičmi. 

V exteriéri sa nachádza vlastné detské ihrisko.  

Tvoríme prostredie, ktoré vytvára podmienky pre celkové bezpečie a pohodu dieťaťa. 

Veľmi dôležitá je pre nás podnetnosť prostredia, estetická stránka a nápaditosť. Snažíme sa 

vytvoriť priestor pre rozvíjanie kreativity a fantázie detí. Miestnosti sú zariadené tak, aby deti 

mohli spolupracovať pri všetkých činnostiach, dokázali byť čo najsamostatnejšie a samé si 

vedeli dočiahnuť pomôcky. Zariadenie a nábytok sú premyslené tak, aby sa s nimi flexibilne 

dalo manipulovať a pretvárať herňu podľa aktuálnych a rôznorodých potrieb. V škole 

vytvárame organizované prostredie, ktoré podporuje vlastnú skúsenosť a aktivitu detí.  

11. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia detí 
 

Princípy hodnotenia detí vychádzajú z humanisticky orientovanej koncepcie. 

Konkrétne zameranie a formy hodnotenia detí sú vypracované v ročnom pláne vnútornej 

kontroly školy vypracovanom v súlade s § 9 ods. 4 písm. c) vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. 

z. v znení vyhlášky MŠ SR č. 308/2009 Z. z. 
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12. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov školy 
 

Hodnotenie zamestnancov materskej školy vychádza z vyváženého pomeru medzi 

sebahodnotením a vonkajším hodnotením, ktoré tvoria ostatní pedagógovia, deti, rodičia, 

riaditeľ. Konkrétne zameranie kontrolnej činnosti zamestnancov je vypracované v ročnom 

pláne vnútornej kontroly školy vypracovanom v súlade s § 9 ods. 4 písm. c) vyhlášky MŠ SR 

č. 306/2008 Z. z. v znení vyhlášky MŠ SR č. 308/2009 Z. z.“ 
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Cirkevná materská škola Jána Krstiteľa, Školská 1477/2A, 958 01 Partizánske 

Príloha: 

Témy Podtémy 

 

Moja škôlka 

Sme kamaráti 

Všetkomá svoje miesto 

Bezpečne v MŠ a jeje okolí 

V záhrade i na poli 

 

Prišla jeseň 

Jeseň v lese 

Farebná jeseň 

Fúka vietor, šarkan letí 

Moji rodičia a starí rodičia 

 

Zdravie telo, zdravý duch 

 

 

Moje telo 

Moje zmysly 

Moje zúbky 

Zdravá výživa 

Krásny adventný čas Svätý Mikuláš 

Tešíme sa na Ježiška 

Vianoce u nás doma 

 

Zimné kráľovstvo 

Rok  má dvanásť mesiacov 

Zimné královstvo 

Zvieratá a vtáky v zime 

Čím budem 

 

Svet okolo nás – tajomstvá a objavy 

 

Tajomstvá vesmíru 

Skúmame a objavujeme svet 

Čo je z čoho vyrobené 

Fašiangový karneval  

 

S knihou so sveta rozprávok 

Knuha je môj kamarát 

Týždeň empatie 

Hurá je tu jar 

 

Príroda sa prebúdza 

Domáce zvieratá 

Voda, vodička 

Máme radi našu zem 

Veľká noc 

 

Moja vlasť 

Krásy Slovenka 

Mesto kde bývam 

Moja mama 

Prileteli vtáčky 

 

Letom svetom 

Deti sveta 

Lúka a potôčik 

Exotické zvieratá 

Cestujeme na prázdniny 
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